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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді Апеляційного суду Херсонської області 

Калініної Ольги Валентинівни 
критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Критеріями доброчесності та професійної етики є цінності, відображені у         
Бангалорських принципах поведінки суддів, на основі яких було розроблено Кодекс          
суддівської етики. Проаналізувавши інформацію про суддю, Громадська рада        
доброчесності виявила факти, які свідчать про недотримання суддею Апеляційного         
суду Херсонської області Калініною Ольгою Валентинівною (далі – Суддя) цих          
цінностей. 

За критерієм “Дотримання етичних норм”.  

1. Суддя допускала численні випадки недекларування своїх майнових прав на          
майно та доходу, а також майнових і корпоративних прав членів сім’ї або заниження             
вартості задекларованого майна:  

1) в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або         
місцевого самоврядування, за 2015-2016 роки суддя не задекларувала, що         
чоловік, Калінін І.В., є одним із кінцевих власників (бенефіціаром) ТОВ          
Шуменський ринок; 

2) в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або         
місцевого самоврядування, за 2015-2016 роки суддя не задекларувала, що         
чоловік має корпоративні права ТОВ "Вінденерджи Україна"; 

3) згідно з поданими суддею деклараціями особи, уповноваженої на виконання         
функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015-2016 роки суддя з          
07.09.1993 на праві спільної власності (без визначення частки) володіє         
квартирою загальною площею 101,84 кв.м в смт Антонівка. Проте в          
паперових деклараціях за 2013-2015 роки зазначено, що їй належить 1/3          
квартири; 

4) відповідно до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій        
держави або місцевого самоврядування, за 2015-2016 роки суддя        
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задекларувала житловий будинок загальною площею 279,8 кв.м у смт         
Антонівка, власником якого є третя особа, Жайворонок Василь        
Олександрович. Суддя вказала дату набуття в користування - 25.12.2003.         
Проте, згідно з паперовою декларацією за 2012 рік будинок належав судді.           
В паперових деклараціях за 2013 -2014 роки житловий будинок взагалі не           
зазначено. А в паперовій декларації за 2015 рік будинок суддею          
задекларовано на праві користування; 

5) згідно з поданими суддею деклараціями особи, уповноваженої на виконання         
функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015-2016 роки суддя з          
09.10.1995 має право користування квартирою загальною площею 95,40        
кв.м у м. Херсон. Проте, дане право користування не було задекларовано в            
паперових деклараціях за 2012-2014 роки; 

6) згідно з поданими суддею деклараціями особи, уповноваженої на виконання         
функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015-2016 роки суддя з          
04.08.1999 має право користування автомобілем Форд 1992 року випуску.         
Проте, дане право користування не було задекларовано в паперових         
деклараціях за 2012-2014 роки; 

7) у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або         
місцевого самоврядування, за 2015-2016 роки суддя вказала, що її чоловіком          
20.08.2014 було набуто право на автомобіль Mercedes-Benz GL350 2012         
року випуску. Вартість автомобіля склала 149 000 гривень, що за офіційним           
курсом НБ України було еквівалентно 11 300 доларів США. Відповідно до           
інформації видання "Наші Гроші" суддя ймовірно занизила вартість        
придбаного автомобіля Mercedes-Benz GL 350. Ціна зазначеного автомобіля        
у 2018 році становить від 35 до 65 тисяч доларів США;  

8) у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або         
місцевого самоврядування, за 2015-2016 роки суддя не вказала вартість         
житлового будинка загальною площею  279,8 кв.м у смт Антонівка. 

2. Згідно з відомостями з декларацій судді у власності її сина, Жайворонка            
Василя Олександровича, наявні такі об’єкти нерухомого майна: 

1) з 07.09.1993 квартира загальною площею 101,84 кв.м у смт Антонівка; 
2) з 02.03.2012 житловий будинок загальною площею 279,8 кв.м у смт          

Антонівка. Проте за паперовою декларацією 2012 року будинок належав         
судді. Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме          
майно будинок подарувала сину сама суддя (Додаток); 

3) 12.07.2016 Жайворонок В.О. набув право власності на автомобіль Renault         
Kangoo 2012 року випуску. Вартість зазначеного автомобіля у 2016 році          
становила 9 900 тисяч доларів США. 

Крім того, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень у            
справі №776/570/17 Жайворонок В.О. скоїв адміністративне правопорушення,       
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передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування автомобілем у стані алкогольного           
сп`яніння). Разом з тим, відповідно до постанови Херсонського міського суду          
Херсонської області від 03.04.2017 року правопорушник не працює, а згідно з даними            
досьє його сукупний дохід за 2012-2017 роки склав 9 638 грн. Таким чином, викладене              
може свідчити про приховування суддею майна шляхом оформлення на родичів,          
зокрема на сина. 

Бангалорські принципи поведінки суддів визначають, що суддя повинен бути         
поінформованим про власні економічні інтереси як приватної особи або         
опікуна/піклувальника і докладати розумних зусиль для того, щоб бути         
поінформованим про економічні інтереси членів своєї сім’ї (п. 4.7).  

Громадська рада доброчесності була позбавлена можливості забезпечити судді право         
на відповідь, оскільки не отримала особистих контактних даних від судді. 

Поведінка, яку демонструє суддя, для учасників процесу та інших осіб не є еталоном             
порядності і прикладом чесності. Така поведінка судді підриває упевненість громадян          
у справедливості судової влади. Суддя не усвідомлює, що перебуває під постійним та            
пильним контролем громадськості і такий контроль є необхідним. 

На підставі викладених фактів Громадська рада доброчесності зробила оцінку про          
невідповідність Калініної Ольги Валентинівни критеріям доброчесності та       
професійної етики. 

  

Координатор Громадської ради 
доброчесності                                              (підписано електронним цифровим підписом) 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ 
електронного голосування 

рішення про затвердження висновку 
  

6 березня 2018 року Громадська рада доброчесності затвердила висновок 14-ма          
голосами з 17  голосів членів Ради. 
  
  
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 


